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Městys Chudenice (dále jen „městys“) s účinností od 1.7.2018 zřizuje usnesením
zastupitelstva č. 2018-05-15 ze dne 28.6.2018 Jednotku sboru dobrovolných hasičů
městyse Chudenice (dále jen „JSDH“) na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. a)
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
o požární ochraně“), ustanovení § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a ustanovení § 84 odst. 2, písm. e)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
1. Základní údaje
1.1. Úplný název zřizovatele organizační složky:
Městys Chudenice, se sídlem Kvapilova 215, 339 01 Chudenice, okres Klatovy
1.2. Úplný název organizační složky:
Jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse Chudenice,
se sídlem Kvapilova 215, 339 01 Chudenice
1.3. JSDH je z hlediska plošného rozmístění sil a prostředků jednotek požární
ochrany začleněna do kategorie jednotek JPO III/1 a je jí přiděleno evidenční
číslo 322169.
1.4. JSDH užívá pro vlastní potřeby znak JSDH, jehož součástí je znak městyse
Chudenice:

2. Předmět činnosti
2.1. Hlavní úkoly JSDH:
a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany, nebo
při soustředění a nasazování sil a prostředků,
b) provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech,
c) spolupracuje při zdolávání požáru a záchranných pracech při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami
požární ochrany (PO), Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou službou
(ZZS) a ostatními složkami integrovaného záchranného systému (IZS).
d) plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva.
(základní úkoly jednotek PO jsou zakotveny v §70 zákona o požární ochraně)

e) provádí údržbu svěřené výstroje, výzbroje a techniky.

2.2. JSDH vykonává svoji činnost v souladu s obecně závaznými právními
předpisy.
2.3. Činnost v JSDH při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské
povinnosti.
2.4. Činnost v JSDH při nařízeném cvičení, nebo nařízené odborné přípravě je
jiným úkonem v obecním zájmu.
2.5. Činnost vykonávaná JSDH je hrazena z prostředků městyse.
(§ 29 odst. 1. písm. d) zákona o požární ochraně)
3. Majetek a vybavení JSDH
3.1. K zajištění plnění úkolů užívá JSDH majetek městyse, případně jiných
subjektů.
3.2. Do vybavení JSDH může být zařazena požární technika a jiné věcné
prostředky PO, které jsou v souladu s ustanovením §8 vyhlášky č. 247/2001
Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších
předpisů.
4. Vymezení působnosti
4.1. Své základní úkoly plní JSDH především na katastrálním území městyse. Na
území jiných obcí plní tyto úkoly dle Poplachového plánu kraje, Smlouvy o
sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany, nebo na základě
povolání operačním střediskem Hasičského záchranného sboru kraje (HZS).
5. Velení v JSDH
5.1. Velitele JSDH po vyjádření Hasičského záchranného sboru jmenuje a
odvolává starosta městyse.
5.2. Velitel JSDH odpovídá starostovi městyse za připravenost JSDH k plnění
stanovených úkolů a dále zodpovídá za veškerou činnost jemu podřízené
JSDH.
5.3. Členové JSDH jsou při činnosti podřízeni veliteli JSDH a při zdolávání
události též veliteli zásahu.
5.4. Podmínky pro výkon funkce velitele JSDH jsou specifikovány zákonem o
požární ochraně a vyhláškou č. 247/2001 Sb.,o organizaci a činnostech
jednotek požární ochrany. Specifikace dalších podmínek mohou být dohodnuty
Úřadem městyse v „Dodatku k dohodě o členství v JSDH ve spojení se
jmenováním velitelem JSDH “.

6. Početní stav JSDH
6.1. JSDH tvoří minimálně 12 členů. Počet členů v pohotovosti pro výjezd z
hlediska zajištění akceschopnosti jednotky je v dané kategorii jednotky JPO
III/1 určen minimálně o zmenšeném početním stavu 1+3.
6.2. Celkový početní stav členů JSDH je vždy upraven v Příloze č.1 této Zřizovací
listiny, kde jsou jmenovitě určeni velitel jednotky, jeho zástupce popř. zástupci,
velitelé družstev, strojníci a hasiči. Příloha č. 1 se upravuje vždy při změně
počtu nebo funkce členů.
7. Členství v JSDH
7.1. Činnost v JSDH se vykonává na základě Dohody o členství v JSDH, uzavřené
mezi uchazečem o členství a městysem.
7.2. Uchazeč o členství v JSDH musí splňovat podmínky odborné, zdravotní a
fyzické způsobilosti a musí být starší 18 let.
7.3. Členům JSDH městyse náleží stejnokroj a funkční označení.
8. Úrazy a škody
8.1. Způsob odškodnění úrazů a úmrtí členů JSDH a škod vzniklých činností JSDH
řeší zákon o požární ochraně a obecně závazné právní předpisy.
9. Ostatní ustanovení
9.1. JSDH se zřizuje na dobu neurčitou. Městys může zrušit JSDH pouze se
souhlasem Hasičského záchranného sboru kraje.
9.2. Touto Zřizovací listinou se ruší a nahrazuje Zřizovací listina SDH obce
Chudenice ze dne 1.4.1995.
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